
הנזקראשבגדרהפיצויהערכתאופן
לאוטונומיהבזכותפגיעהשל

חיפה1,כרמלהחוליםבית'נדעקהעלי93/2781א"עבעקבות

*אייל-קרקונילי

מבוא.א
-לאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתאופן.ב

דעקהעליבענייןשאומצההגישה
בזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתלאופןבאשרהראויההגישה.ג

דעקהעליבענייןשנפסקהההלכהשלביקורתיתבחינה-לאוטונומיה
פגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתלאופןכאשרהראויההגישה.ד

האחרותהאפשריותהגישותשלביקורתיתבחינה-לאוטונומיהבזכות
סיכום.ה

מבוא.א

במשפטהוכרה,רפואילטיפולבאשרומדעתחופשיתהחלטהלקבלהחולהשלזכותו
בסוףדעקהעליבענייןהדיןפסקשניתןעד,זאתעם.2השישיםבשנותעודהישראלי

עלממשילפיצויחוליםשלבזכותםהישראליהמשפטהכירלא,התשעיםשנות

לפיצויהיהזכאיהופרהלאוטונומיהשזכותוחולה.לאוטונומיהבזכותהפגיעהעצם

.3הרפואיהטיפולעקבאחרממשינזקאוגוףנזקשנגרםהוכיחאםרקממשי

.למינהלהמכללה,האקדמיהמסלוללמשפטיםהספרבית,למשפטיםדוקטור* ע1

.(דעקהעליעניין:להלן)526(4)נגר"פ,חיפה,כרמלהחוליםבית'נדעקהעלי93/2781א"
.230,232(3)כר"פ,שטינר'נחי-בר66/67א"ע2
;171,182(2)נאד"פ,לניאדוהחוליםבית'נואתורי90/4384א"עלמשלראוזהלכלל3

עוולתבמסגרתאמנם.397,403,411(4)ד"תשנמ"פ,גלעדי'גאביב88/23605(א"ת)א"ת
לאאםגם,נומינליפיצוילאוטונומיהזכותולהפרתהטועןלחולהלפסוקהיהניתןהתקיפה

ממשינזקמבטאשאינופעוטבסכוםפיצויהנוזהפיצויאך,זכותוהפרתעקבגוףנזקסבל
נ52רחף:ראו,נומינלינזקלהגדרת.לחולהשנגרם

Rest

. Torts;חשין'ומברק'א,אנגלרד'י

.575(ז"תשל,עורךטדסקי'ג,שנייהמהדורה)הכלליתהנזיקיןתורת-הנזיקיןדיני
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דיןבפסק.תיקונועלזהדבריםמצבבאדעקהעליבענייןהדיןפסקמשניתן
לאוטונומיההחולהשלבזכותופגיעהכיהעליוןהמשפטביתקבעיריעהרחב

זכאי,משכך.4זהדיןפסקעלידינונסמוךואנוכשלעצמופיצוי-ברנזקמהווה
שנגרםהוכיחלאאםגם,לאוטונומיהבזכותוהפגיעהעצםעלממשילפיצויהחולה

.לאוטונומיהבזכותוהפגיעהעקבגוףנזקלו
החולהשלבזכותופגיעהכימשקבעכשורהנהגהמשפטביתאםהשאלה
זהבמאמר.זהמאמרשלעניינוממיןאינה,פיצוי-ברנזקמהווהלאוטונומיה

.לאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתבאופןאעסוק
השאלהעולה,לאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקבראשהמשפטביתמשהכיר

שאומצההגישהאתלבחוןהיאזהמאמרשלמטרתו.בגדרוהפיצוייוערךכיצר
וכן,לסוגיהבאשרהאחרותהאפשריותהגישותואתהדיןבפסקזולסוגיהבאשר
הערכתלאופןבאשרהראויההגישהמהיהשאלהאת,ביקורתיתבחינה,לבחון

.5זהנזקראשבגדרהפיצוי

.581'בע,1הערהלעיל,דעקהעליעניין4
:ראוכךעל.בספרותלהתייחסותזכתהשלאכמעט,ולצייןלהקדיםהראוימן,זושאלה5

Cohen "Informed Decision Making and

I

the Law of

Torts

: The Myth.8.1אA.D. Twerski
620,607(1988).Rev]"1,]"Justiciable Causation01.שלממאמרםTwerskiו-Cohen

הערכתלשם,ראשית.זושאלהלענייןידםעלשאומצהלגישהבאשרמסקנותשתיעולות
,כשלעצמהאוטונומיתהחלטהלקבלהזכותאתהןלהעריךישזהנזקבראשהפיצוישיעור
הנוכחלמטופלהנגרמיםוההלםהנפשיהנזקבדמות,זובוכותהפגיעהשלתוצאותיהאתוהן
ממנושנשללהמישלברגשותיווהפגיעההכעסוכדמות,הרפואיהטיפולעקבנזקסכלכי

עולהמכאן.)Cohen"6Twerski,אקק.661-654)ולהעדפותיולערכיוביטוילתתההזדמנות
מידהאמתעםאובייקטיביתמידהאמתהמשלבתגישהבמאמרםאימצו[0"08-וTwerskiכי

פגיעהשהוכיחולמטופליםהנפסקהפיצוי,שנית.לניזוקהנפסקהפיצוילהערכתסובייקטיבית
Ibid,אקק.)סמליבסכוםפיצויולא,משמעותיבסכוםפיצוילהיותצריךלאוטונומיהבזכותם

Informedשלכמאמרולמצואניתןזולסוגיהמסוימתהתייחסות.(652,609 :

Katz

ג.1(8(2"
137(1977).Rev.שן"

"39[,ץ

FA

aily Tale?

~

Law' s Vision-0כןפיעלאף.(]1מט5ת,Katz

על,שלגישתו,היאמדבריוהעולההיחידההמסקנה.אחרבמקוםנוסףלדיוןזוסוגיההותיר
לפסוקיש,פרקטיתמשמעותתהיהלאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקבראששלהכרהמנת

Katz,:ראו)סמליבסכוםולא,משמעותיבסכוםפיצויזהנזקבגיןפיצויהתובעיםלחולים

,הופרהלאוטונומיהשזכותוניזוקזכאילוהפיצויבסוגייתשדנהShultzגם.(אק.76.8161
בהצגתוהסתפקה,זהנזקראשבגיןהפיצוילחישובהראויההגישהמהיבשאלהדנהלא
פיצויפסיקת,הראשונה.לתובעלפסוקהראוימןשאותולפיצויבאשראפשריותגישותשתי

M:ראו)יותרגבוהבסכוםלניזוקכלליפיצויפסיקת,השנייה.נומינלי .M . Shultz "From

1Yale95"New.ג(1985)219, Protected interestג

:

Patient ChoiceשInfofmed Consent

להכירהרעיוןאתהעלהזה.Meiselאצללמצואניתןלסוגיהעקיפההתייחסות.(291-290
גרימתשלהתביעהעילתבמסגרתלאוטונומיהבזכותופגיעהבגיןלפיצויהתובעשלבזכאותו

רקלפיצויזכאייהיההניזוקכיזהמרעיוןעולהממילא.לאדםרשלניאומכווןנפשינזק
תעשההפיצויהערכתוכי,לאוטונומיהזכותוהפרתעקבחמורנפשינזקשלקיומויוכיחאם

~Bridge8:ראו)זהנפשינזקשלבתוצאותיובהתחשב Dignitaly Tort' as4,יMeisel.4
Mormed Consent" Medicine and01Law0שIdea Of Informed Consent and0שBetween

160,157(1993..04W (New York, B .M. Dickenst7he IA(.
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לאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתאופן

פגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתאופןשלבסוגיההביקורתיהדיון
וחלקםדיאונטולוגייםחלקם,שיקוליםכמהעלבהתבססייערךלאוטונומיהבזכות

ושיקוליכלכליתיעילותשיקולי,מתקןצדקשיקולי,האוטונומיהעקרון:תוצאתיים
ההצדקהשאלתגםכמו,לאואםראוייםאלהשיקוליםאםהשאלה.קוהרנטיות
מהםאחדשלכלנניחואנו,זהמאמרשלעניינוממיןאינן,בבסיסםהעומדת

איזוהואהדיוןשלעניינו.לראויבהםהשימושאתהעושהמוצקתאורטיבסיס
.אלהשיקוליםעםאחדבקנהעולההאפשריותמהגישות

-לאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתאופן.ב
דעקהעליבענייןשאומצההגישה

המסקנותולכללדעקהעליבענייןהדיןפסקנסיבותלכללשישהחשיבותמפאת
שהםככל,הדיןפסקשלעיקריואתבקצרהונציגנקדים,המשפטביתהגיעשאליהן
ניתוחביצועלצורךשאושפזהבתובעתעסקהדיןפסק.הנדונהלסוגיהקשורים

בכתףלניתוחהתובעתהסכמת.הימניתבכתפה,דברשלבסופו,נותחהאך,ברגלה

לא.מטשטשותתרופותהשפעתותחת,הניתוחבחדרבהיותה,הניתוחביוםניתנה

לתובעת.בניתוחהטמוניםהסיכוניםעלמידענמסרלאשלתובעתאלא,זאתרק
בהתבססבהשטיפלוהרופאיםנגדתביעההגישהוהיא,הניתוחעקבנכותנגרמה

בנסיבותהתובעתשלהסכמתהקבלתכיקבעהמשפטבית.הרשלנותעוולתעל
התרשלותמהווה,בניתוחהטמוניםהסיכוניםעלמידעלהשנמסרומבלי,אלה
חברירובהצטרפודינולפסקאשר,אורהשופטסבר,כןפיעלאף.6הנתבעיםמצד

לנזקהנתבעיםהתרשלותביןסיבתיקשרשלקיומוהוכיחהלאהתובעתכי,ההרכב
שנגרםהגוףנזקעללפיצויזכאיתאינההתובעתכינמצאלפיכך.לושטענההגוף
עלפיצוילתובעתלפסוקמקוםישאםהשאלהלדיוןעלתה,נקבעמשכך.7לה

מפורטדיוןלאחר.לאוטונומיהבזכותההפגיעהעקבלהשנגרםממוני-הלאהנזק
.8זושאלהעלבחיובאורהשופטהשיב,ומעמיק

הבהיר,פיצוי-ברנזקמהווהלאוטונומיהבזכותפגיעהכילמסקנתובהמשך
שנגרםהגוףנזקבגיןלפיצויתחליףלשמשבאאינוזהפיצויכיאורהשופט
הפגיעהבגיןהנזקראשכיקבעהשופט.לאוטונומיהזכותוהפרתעקבלחולה

בגינווהפיצוי,הפיזיהנזקמראשונפרדמובחןנזקראשהנוהחולהבאוטונומיית

.9להחליפוולא,לושנגרםהפיזיהנזקבגיןלחולההניתןהפיצויעללהוסיףבא
לפיצויזכאיתהתובעתכילמסקנההשופטאתהובילואלהשיקולים,כאמור

אתשהעריךלאחר.לאוטונומיהבזכותההפגיעהשלממוניות-הלאתוצאותיהעל
.האמורההפגיעהבגיןח"ש000,15בסךפיצוילהפסק,שסבלההנזקשיעור

.550,563,587'בע,1הערהלעיל,דעקהעליעניין6
.564-570'בע,שם7
.574-581'בע,שםראו,אורהשופטשללנימוקיו.581'בע,שם8
.581-582'בע,שם9
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אורהשופטשלמסקנתוזכתה,ביניש10השופטתשלהחולקתדעתהכנגד
זובסוגיהדנהאשר,כהן-שטרסברגהשופטתזהובכלל,ההרכבחברירובלתמיכת
.11דינהבפסקבפירוט
ככלכימלמדכהן-שטרסברגוהשופטתאורהשופטשלדינםבפסקזהירעיון
הפיצויאתכיהגישהאתאלהאימצו,הפיצויהערכתאופןלשאלתנוגעשהדבר
ממשיות-סובייקטיביות-ממוניות-הלאתוצאותיהפיעללהעריךישלחולההנפסק

.12החולהשלובתחושותיוברגשותיוהפגיעהמידתפיעלדהיינו,זופגיעהשל
,כהן-שטרסברגהשופטתשלדינהומפסקאורהשופטשלדינומפסקשעולהכפי

זכותוהפרתעקבהחולהובתחושותברגשותהפגיעהבגיןהפיצויבהערכת
לקבלהחובהשלההפרהחומרת(1):שיקוליםכמהבחשבוןיובאו,לאוטונומיה

לחולהנמסרשלאשהמידעככל,למשל.החולה13שלהמודעתהסכמתואת

חמורהלאוטונומיההחולהשלבזכותוהפגיעהשעצמתבאופן,יותרמשמעותי

.ענייניםבשניאורהשופטשלדינופסקעלחלקהבינישהשופטת.559-560'בע,שם10
התרשלותביןסיבתיקשרשלקיומולהוכיחבנטלעמדההתובעתכיסברההיא,ראשית

להכירראויכעיקרוןכישסברהאף,שנית.(550-556'בע,שם)שסבלההגוףלנזקהנתבעים
לכלוללנכוןמצאהלא,מסוימיםבמקריםלאוטונומיהבזכותפגיעהבגיןפיצוישלבאפשרות

בעקבותלאוטונומיההחולהשלזכותונפגעהשבהםהתרחשויותזומקריםקבוצתבגדר
בזכותםבפגיעהלהכירהראוימןזהאיןכיגישתהביסודשעמדולנימוקים.מידעמסירת-אי
.556-559'בע,שםראופיצוי-ברכנזקלאוטונומיהחוליםשל

בנטלעמדההתובעתכיכהן-שטרסברגהשופטתסברה,אורלשופטבניגוד.607-618'בע,שם11
הערכת"מבחןפיעל,שסבלההגוףלנזקהנתבעיםהתרשלותביןסיבתיקשרשלקיומולהוכיח
,שם)להשנגרםהנזקשיעורמחציתעללפיצויזכאיתזוכיפסקה,לכךבהתאם."הסיכויים

,לפצותההראוימןאםבשאלהודנהכהן-שטרסברגהשופטתהוסיפה,כןפיעלאף.(607'בע
שעמדולנימוקים.בחיובזושאלהעלוענתה,לאוטונומיהבזכותההפגיעהבגין,לכךבנוסף
ראופיצוי-כרכנזקלאוטונומיהחוליםשלבנכותםבפגיעהלהכירהראוימןכיגישתהביסוד
כהז-שטרסברגהשופטתוקבעההוסיפה,אורלשופטבדומה.608-616,618-619'בע,שם
מתווסףבגינוהפיצויאשר,עצמאינזקראשהואלאוטונומיהבזכותפגיעהבגיןהנזקראשכי

.617-618'בע,שם.תחליףלומשמשואינו,למטופלשנגרםהגוףנזקבגיןלפיצוי
שלדינומפסקהעולההמסקנה.574,583'בע,שםראו,בסוגיהאודהשופטשללגישתו12

בזכותוהפגיעהעבורלפיצויהחולהזכאישלגישתוהעובדהנוכחמשתנהאינהאורהשופט
.(584'בע,שם)לושנגרםממוני-הלאהנזקעלמפורטותראיותהביאלאאםגםלאוטונומיה

היאשגישתומכךלהסיקאיןכי,ידועלהמוצגותומהמובאותהדיןמפסקי,מרבדיוברור
החולהשלזכותושלהסובייקטיביאוהאובייקטיביערכהפיעללהעריךישהפיצוישאת

מפסקהעולההמסקנה.זובזכותהפגיעהשלהאובייקטיביערכהפיעלאו,לאוטונומיה
,ממוני-לאנזקשלקיומולהניחיהיהניתןשמכוחוכלללקבועהיהבכוונתוכיהיאדינו

השופטתשללגישתה.קיומועלמפורטותראיותבהיעדראף,החולהברגשותהפגיעהבדמות
שישאמנםסברההנכבדההשופטת.618,621,623'בע,שםראו,בסוגיהכהן-שטרסברג

שימתתוךהסבירהחולהשלמבטומנקודתשנגרםהנזקייבחןשלפיו,משולבמבחןלאמץ
אתלהעריךישלגישתהשאףחולקאיןאך,המסויםהחולהשלהמיוחדותלנסיבותיולב

בזכותהפגיעהשלממשיות-סובייקטיביות-ממוניות-הלאתוצאותיהפיעלהפיצוישיעור
.619'בע,שם.לאוטונומיה

.583,620'בע,שם13
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ההחלטהחשיבותמידת(2);יותר14גבוהפיצוילחולהלפסוקהראוימןכך,יותר
,יותרגדולההחולהמבחינתההחלטהשחשיבותככל,זהבאופן.החולהמבחינת

בזכותויותררבהבמידהפוגעההחלטותקבלתבתהליךממעורבותשנישולוכך
עלההפרההשפעת(3);יותר15גדוללפיצויזכאילהיותעשויהוא,לאוטונומיה

עמדתואתלשנותהיהעשוילחולהנמסרשלאהמידעאםלפיכך.החולההחלטת
יהיההוא,יותרגדולשנזקולהניחשניתןכך,הרפואיהטיפוללביצועבאשר
הרפואיהמידעלמסירתהחולהשלויחסועמדתו(4);6ייותרגבוהלפיצויזכאי

ואף,בלבדלרופאההחלטהקבלתאתהחולההותיראם,למשל,כך.בוהקשור
(5);17נזקכלסבלשלאלהניחניתן,הרפואימצבועלדברלדעתשלאביקש

הצליחהרפואישהטיפולהעובדה,למשל,לכךבהתאם.שבוצעהטיפולתוצאות

הפגיעהבגיןהנזקאתלהפוךעשוי,החולהשלמדעתהסכמתוללאשבוצעאף
.במיוחד18נמוךעבורושהפיצויזניחלנזקלאוטונומיההחולהשלבזכותו

הנחיההמשפטביתהוסיף,סגורה19רשימהמהוויםשאינם,אלהלשיקולים
לנקוטהמשפטביתעלשלפיה,זהנזקראשבגדרהפיצוילהערכתבאשרכללית
בזכותבפגיעהשמדוברלכךהראויהמשקלאתליחןעליו,גיסאמחד.מאוזנתגישה
ביתעל,גיסאמאידך.סמלימפיצוילהבדיל,הולםפיצויקביעתמחייבתאשר,יסוד

.מופרז20בשיעורפיצוילפסוקולאעצמולרסןהמשפט
הפיצוישאתהגישהאתאימץהמשפטשביתאףכי,לבלשיםמעניין,לבסוף

ממשיות-סובייקטיביות-ממוניות-הלאתוצאותיהפיעללהעריךישלחולההנפסק
בהצגתמותניתאינההפיצוישפסיקתסברהוא,לאוטונומיהבזכותוהפגיעהשל

כאשר,זהמסוגבמקרים.שסבלהנזקלשיעורבאשרהחולהמצדמפורטותראיות

בנסיבות,לפסוקהמשפטביתעשוי,המשפטביתקבעכך,כלליבנזקעסקינן
הטעם.ממשינזקשלמפורטתהוכחהבהיעדראףמסויםכספיפיצוי,מתאימות

שלבזכותוהפגיעהמעצםעוליםושיעורוהנזקשלקיומואלהשבמקריםהואלכך

בכללבהתחשבהפיצויאתלהעריךהמשפטביתיכולולכן,לאוטונומיההחולה

.21לוהידועותהמקרהנסיבות
סובייקטיבית-אישיתגישהאימץהמשפטשביתהיאהדיןמפסקהעולההמסקנה

הנזק,זוגישהפיעל.("הראשונההגישה":להלן)הפיצויהערכתלאופןבאשר
זהובמקרה,הנזיקיתהפגיעהעקבלאושרונזקהואהניזוקשסבלממוני-הלא
בתחושההפגיעהעלמבוססהפיצויכןעל.לאוטונומיהבזכותוהפגיעהעקב

.583'בע,שם14
.שם,שם15
.620'בע,שם16
.620,621'בע,שם17
.621'בע,שם18
.583'בע,שםראו.מפורשותהמשפטביתעמדכךעל19
.שם,שם20
.584-586'בע,שם21
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,למשל,הפגיעהתוצאותעקב,הניזוקוכחווהוהנאהאושרשלהסובייקטיבית

שגילההחולהברגשותפגיעה-שלנוובמקרה,חייםהנאותואבדןוסבלכאב

האושרמידתאתלהעריךהמשפטביתעללפיכך.הופרהלאוטונומיהזכותוכי
.22כספיערךלכדיולכמתה,הנזיקיתהפגיעהעקבהניזוקשאיבד

23:זהלדיוןחשיבותבעלותהנןאשר,עיקריותהשלכותשתיזולגישה

שלממוניות-הלאתוצאותיהעלניתןהפיצויזוגישהפישעלמאחר,ראשית
לזכאותוהרפואיהטיפולתרצאותביןהדוקקשריש,לאוטונומיהבזכותהפגיעה

,גוףנזקכלנגרםלאולחולההרפואיהטיפולהצליחאם.לפיצויהחולהשל
שסבלממוני-הלאהנזקכי,אחרותראיותבהיעדר,המשפטביתיניחממילא
בפיצויאותומזכה,לחלופיןאו,בפיצויאותומזכהאינואשר,זניחנזקהואהניזוק
.בלבד24סמליבסכום

לאוטונומיהבזכותהפגיעהעבורלפיצויהזכותאתשוללתזוגישה,שנית
ואינם,לאוטונומיהבזכותםלפגיעהמודעיםאינםאחרתאוזושמסיבהמניזוקים
ניזוקים:נמניםאלהעם.זופגיעהשלהרגשיותתוצאותיהאתלחושמסוגלים
זכותםכישלמדומבלילאחריומידאוהרפואיהטיפולבמהלךמותםאתשמצאו

צפוייםשאינם,הטיפוללאחרהכרהחסרישנותרוניזוקים;נפגעהלאוטונומיה

:להלן)816,828(4)לוד"פ,י"מ'נפרייליךהמנוחעזבון81/773א"עראו,זוגישהלתיאור22

Metter";(פרייליךעניץ of Degree)0115אעGabler "Conscious Pain and Suffering.[.0

of:סי[8 .Arnenities)05]]10:A .I .

Ogus

'
,

"

Damages;293,289(1991)Reu1ע1ם.Marqouette74

Pecuniary-תסא"

'

Benedek.(];3,1(1972).Rev.1

.

Modetn35"?Function8;

Fl

eeling

~

OT8,Foot
:Damages"32ע.1](1998)622,619.607 Defined, Assessed and Capped.

פסקישלשורהעקבודעקהעליבענייןהמשפטביתשלסובייקטיבית-האישיתגישתואחר23
חרבאוי97/6467('חישלום)א"תלמשלראו.בפסיקהכיוםהמקובלתהגישהשזוונראה,דין
;(חרבאויעניין:להלן)הדיןלפסק3בפסקה(במערכתשמורעותק),(פורסםלא)חרבאוי'נ

(3)2003מחוזיתקרין,(פורסםטרם)מור'נל"זכויוםמוליעזבון97/1180(א"ת)א"ת

מ"פ,שגיב'נמור98/1578(ם-י)א"ת;(בויוםעניין:להלן)הדיןלפסק11בפסקה,169
חייט'נשמיע94/52686(א"תשלום)א"ת;הדיןלפסק86בפסקה,865,920(1)א"תשס

(ם-י)א"ת;(שמיעעניין:להלן)הדיןלפסק8בפסקה,958טזשלוםדינים,(פורסםלא)
:להלן)הדיןלפסק89בפסקה,143יחשלוםדינים,(פורסםלא)שנקר'נשימולבן95/7126

דינים,(פורסםלא)השומרהלערבאח"בי'נזוליאט98/5604(ס"כ)א"ת;(שימולבןעניין
כירורגיה'נשיינברום01/56831(א"תשלום)א"ת;הדיןלפסק30בפסקה,903יטשלום

:להלן)הדיןלפסק18בפסקה,416כגשלוםדינים,(פורסםטרם)מ"בעולייזראסטטיקה

עלשאומצההגישהמהילגמריברורלאאחריםדיןבפסקי,זאתלעומת.(שיינברוםעניין

.לאוטונומיהבזכותהפגיעהבגיןהפיצויהערכתלאופןנוגעשהדברככלהמשפטביתידי
שלום)א"ת;662(16)05פדאור,(פורסםטרם)ברגמן'נוינשטיין02/9817א"עלמשלראו

;(קוטןעניין:להלן)הדיןלפסק29בפסקה289,306(3)תשנט,גולן'נקוטן97/4687(ם-י

שמורעותק),(פורסםטרם)מ"בעאריאלקליניקה'נשוורץ00/23042('חישלום)א"ת
בן97/10447('חי)א"ת;(שוורץעניין:להלן)הדיןלפסק19-21בפסקאות,(במערכת
לפסקח"ולד"ל,ב"לכפסקאות,68(4)לדמחוזידינים,(פורסםטרם)אייבשיץ'נשושן
.(שושןבןעניין:להלן)הדין

.621'בע,1הערהלעיל,דעקהעליעניין24
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לחושמסוגליםושאינם,נפגעהלאוטונומיהזכותםכיוללמודלהכרהלשוב
סובליםהרפואיהטיפולשעקבוניזוקים;נפשועגמתצערכגוןרגשיותתחושות
.25עמםלמתרחשמודעיםאינםהםשבשלוקוגניטיביליקוי

זכאיםאלהניזוקיםיהיולא,כעקהעליבענייןשאומצההגישהפיעל,כאמור

מודעיםבלתישבהיותםמאחרזאת,לאוטונומיהבזכותםהפגיעהעללפיצוי
בזכותםלפגיעהתהיהלא,הרגשיותתוצאותיהאתלחושמסוגליםובלחילפגיעה

.ברגשותיהםפגיעהבצורתביטוילאוטונומיה
העליוןהמשפטביתדחה,סובייקטיבית-האישיתהגישהשלאימוצהעם
החולהשלבזכותוהפגיעהעבורהפיצוילהערכתאחרותאפשריותגישותכמה

:26לאוטונומיה

יכולתו,גופושלמות,הנפגעחיי,זוגישהפיעל.קניינית-אובייקטיביתגישה.א
הםאלהכל,לאוטונומיהזכותוגםוכך,ומסבלמכאבחירותו,מחייוליהנות
ממין"נכס"ממנולשלול.ולמיטלטליולביתובדומה,ערךבעלי,אישייםנכסים

ישכזה"נכס"לכל."קנייניתזכות"בולושישמשהוממנולשלול,משמע,זה

ערהנפגעאיןאםאפילו,היזקאואבדןשלבמקרהבגינולפצותשניתן"ערך"
כאבאוסבלחשהואאיןאםואפילו,ולתוצאותיהלפגיעהסובייקטיביבאופן
.27הפגיעהעקב

השיטותמשתיבאחתלהיעשותיכולה,זוגישהבמסגרת,הפיצויהערכת

:הבאות

האובייקטיביערכהאתהמבטאבסכוםלאוטונומיההזכותשלערכהקביעת.1
:להלן)גימאמאידך,בזכותהפגיעהומידת,גיסאמחדהחברהבעיניהזכותשל

.28("השנייההגישה"
הסובייקטיביערכהאתהמבטאבסכוםלאוטונומיההזכותשלערכהקביעת.2
,בזכותהפגיעהמידתוהערכת,מחדשניזוקהפרטעבורלאוטונומיההזכותשל

בשתיתוערךבזכותהפגיעהמידת.("השלישיתהגישה":להלן)גיסאמאידך
מהמטופלשהוסתרהמידעסוג-זהובכלל,המקרהנסיבותכללפיעלהשיטות

;(;828-829'בע,23הערהלעיל,פרייליךעניין25 . Mew "Damages Personal Injuries

The Canadj64"pecumaly Damages Unaware Plaintiff and the Functional Approach

,81,23Benedekק.622 supra note;564,562(1986)~Bar

.

Reu

,מהגישותחלקביןמסויםשילובשייתכןמובן.הטהורהבצורתןמוצגותהאפשריותהגישות26
-האישיתהגישהביןהמשלבתנוספתאפשריתלגישה.נוספותגישותשייצורבאופן

.להלן,המאמרבסוףדיוןראו,קניינית-האובייקטיביתלגישהסובייקטיבית
;829'בע,23הערהלעיל,פרייליךעניין,קניינית-האובייקטיביתהגישהלתיאור27

1549-15471.1.Georget61(1973)"Toft Victims81050=0]]10"Nonpecunialy Damages

Comatose:להלן) Tort Victims(.238070,אogus, supra;563.ש260,אק"Mew, supra

,Benedekשסי23,אקק.620-619 supra;2.ק.
,23ogus,אקק.3-2:ראו,זולגישה28 supra note.בכל,הדבריםמטבע,זההיהיהזהערך

אפואיהיהלמקרהמקרהביןהפיצויבסכומיההבדל.המשפטביתבפנישיובאוהמקרים
.מקרהכלשלהמיוחדותהפגיעהנסיבותשלנגזרת
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31ואופייןהאפשריותהטיפולחלופותמספר,למטופלתההחלטהחשיבות9ןוהיקפו

עקבהמטופלברגשותהפגיעהמידת,זאתעם,זוגישהפיעל.ההפרהנסיבותוכלל
.הפיצויבהערכתבולהתחשבשישגורםאינה,לאוטונומיהבזכותוהפגיעה

:חשובותמסקנותשתימכאןעולותממילא

ברגשותיוהפגיעהממידתמושפעתאינההפיצוישהערכתמאחר,ראשית
צפוייםאינםגוףנזקשלוהיעדרוהרפואיהטיפולהצלחת,הניזוקשלובתחושותיו

.שייפסקהפיצויבסכוםלהפחתהלהביא
לפיצויהניזוקשלזכאותומותניתלאאלהמגישותאחתאףפיעל,שנית

תחושותלחושביכולתואולאוטונומיהבזכותולפגיעההסובייקטיביתבמודעותו
פישעלמכאן.בזכותו32הפגיעהעקבאושרואבדן,ברגשותפגיעה,עלבון,צער
לאחרמידמותואתמצאאםגםלפיצויזכאיהניזוקיהיהאלהמגישותאחתכל

הרפואיהטיפולעקבאםוגםהטיפוללאחרהכרהחסרנותראםגם,הרפואיהטיפול
.עמולמתרחשמודעאינוהואשבשלוקוגניטיביליקויעםנותר
ערךליחןהמבקשותהאחרותמהגישותלהבדיל.תעריפית-אובייקטיביתגישה.ב
וקבועאחידכספיערךזוגישהמעניקה,לגופומקרהבכלהניזוקשללאבדנוכספי
מחירה,זוגישהפיעל,לפיכך.לאוטונומיהחוליםשלזכותםשלההפרותלכל
אוהאובייקטיביבערכהתלוייםאינםהניזוקזכאישלווהפיצוילמזיקהפעילותשל

.ממוניות-הלאבתוצאותיהאוכזכותהפגיעהבחומרת,זוזכותשלהסובייקטיבי
לאוטונומיההזכותלהפרתקבוע"מחיר"נקבע,זוגישהפיעל,אחרותבמילים
שלאושנפגעההזכותשלהערכהדורששאינובאופן,מראשוידועמסויםבסכום

.33("הרביעיתהגישה":להלן)מקרהבכלהמשפטביתידיעלתוצאותיה
שללתוצאותיהזהותזוגישהשלשתוצאותיההמסקנהעולהאלהמדברים

אוהרפואיהטיפוללהצלחתדהיינו.לעילשהוצגווהשלישיתהשנייההגישות
.לושייפסקהפיצוישיעורעלהשפעהכלאיןהניזוקשללמודעותו

יותרחמורה,החלטהלקבלתיותרומהותייותררבמהמטופלשהוסתרשהמידעככל,נך29
.לאוטונומיההחולהשלבזכותוהפגיעה

מהותיותהשלכותכעלתלהיותוצפויהלמטופליותררבהחשיפותבעלתשההחלטהככל,כך30
.לאוטונומיהבזכותוהפגיעהיותרחמורה,חייועליותר

שקיימיםוככל,יותררבותלחולההנתונותהטיפולחלופותשמספרככלשלפיהלגישה31
,לאוטונומיההחולהשלבזכותוהפגיעהגדלהכך,אלהחלופותכיןיותררביםהבדלים

,6Cohen,אקק.659-658:ראו supra note4יTwerski.שריבוימהטענהמתעלמיםאיננו
,כשלהטיפולשבובמקרההחולהשלהחרטהתחושתאתלהגבירעשויהבחירהאפשרויות

לחסוךצפוייםמהמטופלאלובמקריםהבחירהזכותשלצמצומהאושלילתהשדווקאומכאן
ולא,סובייקטיבית-האישיתהגישהבמסגרתחשיבותזולטענה,זאתעם.מיותרסבלממנו

לתוצאותמשקלכלנותנתאינההאחרונהזושהרי,קניינית-האובייקטיביתהגישהבמסגרת
.לאוטונומיההחולהשלבזכותוהפגיעהשלהרגשיות

,26Mew,אק.564;830'בע,23הערהלעיל,פרייליךעניין32 supra note.
Weisbard:ראו,זולגישה33 "Informed Consent: The Law's Uneasy Compromise Wlth.3.4נ

763,749(1986)Neb. ]. Reu65"Ethical Theory.
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-האישיתהגישהשלהיסודהנחתאתמאמצתזוגישה.פונקציונליתגישה.ג
אוהניזוקשלאושרוהואהמשפטביתשלהיחידעניינושלפיה,סובייקטיבית

.הפיצוילהערכתשונהמידהאמתמאמצתהפונקציונליתהגישה,זאתעם.הנאתו
לרכושיוכלבאמצעותואשרכסףסכוםהניזוקלרשותלהעמידיש,זוגישהפיעל

אחראוזהבאופןשיקלואמצעיםאו,הפגיעהעקבשאיבדלאלהחלופיותהנאות

בהולהשלבזכותופגיעהשלבמקרה.("החמישיתהגישה=:להלן)סבלו34על
שיאפשרכסףסכוםלניזוקלפסוקשישהיאזוגישהשלמשמעותה,לאוטונומיה

זכותושלילתעםשאבדלזהחלופיאושריפיקשמהן,חלופיותהנאותלרכושלו
.ומודעתחופשיתהחלטהלקבל

,הראשונההגישהשללתוצאותיהזהותהפונקציונליתהגישהשלתוצאותיה

הטיפולהצלחתתובילבמסגרתהגם,ראשית.סובייקטיבית-האישיתהגישהקרי
פיעלשגםבעובדהנעוץלכךהטעם.לניזוקנמוךבשיעורפיצוילפסיקתהרפואי
לכן.הניזוקשאיבדהאושרמידתעלהפיצויהערכתמבוססתהפונקציונליתהגישה
תחושותלחוותהחולהצפויהרפואיהטיפולמשהצליחכיהיאשההנחהמאחר

נמוךלהיותהפיצויצפוי,לאוטונומיהזכותוהפרתעקבאושראבדןשלמופחתות
.זוגישהפיעלגם

הפונקציונליתהגישהגםתוביל,סובייקטיבית-האישיתלגישהבדומה,שנית
ומניזוקיםהרפואיהטיפוללאחרמידמותםאתשמצאומניזוקיםהפיצוילשלילת

נזקעכורלפיצויהניזוקזכאיזוגישהפישעלהואלכךהטעם.הכרהחסרי
אם,לכן.חלופיותהנאותהפיצויבכספילרכושניתןשבומקום,שסבלממוני-לא
פיצוילולפסוקמקוםכלאין,חלופיותהנאותלניזוקלהעניקאפשרותכלאין

.35שסבלממוני-הלאהנזקעבור

פגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתלאופןבאשרהראויההגישה.ג
דעקהעליבענייןשנפסקהההלכהשלביקורתיתבחינה-לאוטונומיהבזכות

עליבענייןהמשפטביתידיעלשאומצההיאסובייקטיבית-האישיתשהגישהאף
.זובטענהתומכיםטעמיםחמישה.הראויההגישה,לדעתנו,היאאין,דעקה

ראשוןטעם

מודעיםאינם,אחרתאוזושמסיבהניזוקיםפיצויללאלהותירצפויהזוגישה

,81,26Mewק.563;;827'בע,23הערהלעיל,פרייליךענייןראו,זולגישה34 supra note

Benedek, supra note;3.81,23קogus, supra note;293-292.8,23!קקGabler, supra note

.8,23!ק.622
,Benedek;828'בע,23הערהלעיל,פרייליךעניין35 supra;563.81,26קMew, supra note

.010ת23,אק.631

275ז"תשסןא"יהמשפט



אייל-קרקונילי

שלממוניות-הלאתוצאותיהאתלחושמסוגליםואינם,לאוטונומיהזכותםלהפרת
:חסרונותבכמהסובייקטיבית-האישיתהגישהלוקהככזו.הפגיעה

לידילבואצפויהקוהרנטיותחוסר.קוהרנטיותהוסרליצורכויבהיש.א

מדעתההסכמהדוקטרינתביןקוהרנטיותחוסר,הראשון.מישוריםבשניביטוי
שלאדומה.36לאוטונומיההחולהשלזכותודהיינו,לדוקטרינההתאורטילבסיס

שמייחסתהחשיבותאתמשקפתלניזוקפיצוישפסיקתלעובדהלהתכחשניתן
פגיעהשסבלומסוימיםמניזוקיםלפיצויהזכותשלילת.37הנפגעלאינטרסהחברה
ביסודהעומדהתאורטיהבסיסעםאחדבקנהאפואעולהאינהלאוטונומיהבזכותם

באפשרותבהתחשבתוקףמשנהמקבליםאלהדברים.מדעתההסכמהדוקטרינת
לאוטונומיהזכותולהפרתמודעשאינובניזוקעסקינןשבהםבמקריםשדווקא
להיותלאוטונומיהבזכותהפגיעהעלולה,כךעקבברגשותיופגיעהחשושאינו
.ביותרהחמורה
ביצירתשביטויה,עצמםוביןהמשפטייםהכלליםביןקוהרנטיותחוסר,השני
ממוניות-הלאתוצאותיהאתלחושהמסוגליםניזוקיםבין,ראויהשאינההבחנה

זויכולתהחסריםלאלה,לפיצויהזכאים-לאוטונומיהבזכותםהפגיעהשל
שניזוקיםבאפשרותבהתחשבראויהאינהזוהבחנה.לפיצויזכאיםשאינם

ניתן,למעשה.לאוטונומיהבזכותםובחומרתהבאופייהזההפגיעהסבלואלה
לחושהיכולאך,בינוניתפגיעהסכלהלאוטונומיהזכותואשרשניזוקמצבלתאר
סבלהלאוטונומיהשזכותוניזוקואילו,לפיצוייזכהממוניות-הלאתוצאותיהאת

.3839פיצוילכליזכהלאקשהפגיעה
מיליםכמהנקריםהטיעוןהבהרתלשם.חסרלהרתעתלהביאזובגישהיש.ב
הצורהאתלובשתהנזיקיןדיניבאמצעותהנעשיתהרתעה.יעילההרתעהעל

לתנאיםהעוניםמזיקותבפעילויותהעוסקיםאלהעלנזיקיתאחריותהטלתשל
שליליותחיצוניותהשפעותלהפנמתכמכניזםפועלתהאחריותהטלת.מסוימים

.מצרפיתכלכליתיעילותלהשיגמיועדתזהובאופן,("מזיקותהחצנות":להלן)
זכותועלשמבוססתכמיהחולהשלמדעתהסכמתואתלקבלהחובהאתשהציגודיןלפסקי36

ר"פ,גלעד'נכרם-עיןהדסהמדיציניתהסתדרות94/1412א"רעלמשלראו,לאוטונומיה
רייבי91/3108א"ע;87,180(1)מחד"פ,י"מ'נשפר88/506א"ע;516,525-526(2)מט
.497,509(2)מזד"פ,וייגל'נ

,23Benedek,אק.615:ראו37 supra note.
K:ראו,סובייקטיבית-האישיתהגישהנגדדומהברוחלטיעון38 .R. Crowe The Semantical

Recognizedi

.

Independently

:80;Bifurcation

~

of

Noneconomic

Loss : Should

~

Hedonic:

Damage

1291-1290,1275(1990).Rev.1IOWdI75"?Pain and Suffering Damage01.
לחושמסוגליםשקרבנותיהםמזיקיםביןראויהשאינההבחנהתיווצרלכךבמקביל39

ואלה,בפיצויהחייבים,לאוטונומיהבזכותםהפגיעהשלממוניות-הלאתוצאותיהאת
ראויהאינהזוהבחנה.הפיצוימחובתפטוריםשיהיו,זויכולתחסריםשקרבנותיהם

חוליםשלבזכותםובחומרתהבאופייהזההלפגיעהגרמואלהשמזיקיםבאפשרותבהתחשב
צפויההראשונהשהגישהמכאןעולה.מחדליםאותםוחדלומעשיםאותםעשו,לאוטונומיה

.כפולהקוהרנטיותלחוסרלגרום
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שפעילותםבנזקמתחשביםאינםשמזיקיםאימתכלמתרחשותמזיקותהחצנות

רואים,לאחריםגורמתשפעילותםבנזקלהתחשבצורךבהיעדר.לאחריםגורמת
החברתיתמהעלותנמוכהפרטיתעלות,הפעולהביצועטרם,עיניהםלנגדמזיקים

יעיליםשאינםובהיקףבאופןהפעילותביצועלהיותצפויההתוצאה.פעילותםשל
לעומת,להגורמתשהפעילותהגבוהההחברתיתהעלותבשלזאת,כלכלית
.ממנההמופקתהחברתיתהתועלת

הפרטיתהעלותביןהפעראתלסגורמיועדתמזיקיםעלהמוטלתנזיקיתאחריות
שלבמחירהגילוםבאמצעות,זאת.החברתיתעלותהוביןלמזיקהפעילותשל

הפעילותשלהפרטיתבעלותהצפויההעלייה.לוגורמתשהיאהנזקאתהפעולה
שינויידישעלבין,הנזקמניעתאפשרותאתלשקולמזיקיםלעודדצפויה,למזיק
להיותצפויההתוצאה.ביצועההיקףשינויידישעלוביןהפעולהביצועאופן
קטנהמניעתםשעלותנזקיםמניעתשליוצאפועל,מצרפיתכלכליתיעילותהשגת

.החברתית40מעלותם
קרי,הראשונההגישהכיצדלראותקל,יעילהלהרתעההתנאיםעלמשעמדנו

שלזכאותםהגבלת.חסרלהרתעתלהביאצפויה,סובייקטיבית-האישיתהגישה
הפרתעקבממוניות-לאתוצאותסבלוכיהוכיחושבהםלמקריםלפיצויניזוקים
במקריםמאחריותמטפליםהפוטרכללשלאימוצומשמעה,לאוטונומיהזכותם
ממילא.לאוטונומיהזכותוהפרתאףעל,ממוני-לאנזקהניווקסבללאשבהם
ישקףלאהמזיקההפעילותשלשמחירההיאזהכללשלשתוצאתומכאןעולה
השגתשלשםמאחר.לאוטונומיההחולהשלזכותוהפרתאתדהיינו,עלותהאת

המדויקתהחברתיתהעלותאתעיניולנגדלראותבכוחהמזיקעל,יעילההרתעה
.חסרלהרתעתלהובילזהמעיןכללצפוי,פעילותושל

הכרהחסרשהיהשניזוקהאפשרותידיעלגםנתמךחסרלהרתעתהחשש
בדכותולפגיעהמודעשיהיהכך,להכרתווישוביתאוששהדיןפסקמתןבמועד

,זואפשרות.בכךהכרוכותוהעלבוןהצערתחושותאתלחושויוכל,לאוטונומיה
להביאעשויה,פעמי-חדבסכוםהפיצויניתןהמקריםשבמרביתהעובדהעםיחד
ושהמזיק,ברגשותיוהפגיעהבדמותממוני-הלאנזקועליפוצהלאשהניזוקלכך
אףועל,לאוטונומיההניזוקשלזכותוהפרתאףעל,זהנזקבגיןבפיצוייחויבלא

ממילא.חסרהרתעתכאןגםלהיותצפויההתוצאה.ממשיותתוצאותהיושלזו
סובייקטיביתמודעותבהיעדרכיהטועניםאלהלגישתשאףהמסקנהמכאןעולה
.בחסרלוקהזוגישה,י4נזקלכללוגרםלאוהמזיק,נזקכלהניזוקסבללא
הראוימןכאןגם.מתקןצדקשיקוליעםאחדבקנהעולהאינהזוגישה.ג

Isr.:ראו40 ] Rev20"Ackerman.גGilad "Reconstructing American Law - Bruce.1

'.ed"2ת,Ulen Law and Economics (Reading, Mass:י4ןCooter.8;590-589,581(1985) ,421(ג"תשנ)כבמשפטים"נזיקיןבדיניהיעילהההרתעהגבולותעל"גלעד'י;1997)262

429-431,454-456.
,81,26Mewקק.573,570:ראו,דומהברוחלטיעון41 supra note.

277ז"תשסןא"יהמשפט



אייל-קרקונילי

,המתקןהצדקעקרוןפיעל.המתקןהצדקלעקרוןבאשרמיליםכמהשנקדים

החוקעל.מורידהאומעלהאינההמזיקשלאישיותו,אריסטוידיעלשהוצגכפי
נעשהולאחרעוולעשהאחדואם,שנגרםוהנזקהעוולאתרקעיניולנגדלשוות
על,הופרהצדדיםביןהשוויוןכןועל,נזקנגרםולאחרנזקגרםאחדואם,עוול

נעשיתלקדמותוהמצבהשבתכיקבעאריסטו.כנועלהשוויוןאתלהשיבהשופט
מונחים.נזקשסבללזה"הפסד"הוהחזרת,מהמעוול"רווח"השלילתידיעל
במקריםגםהשוויוןהפרתתוצאותלתיאור,אריסטושהסבירכפי,משמשיםאלה

פצעאחדאדםכאשר,למשל,מתאימיםאינם"הפסד"ו=רווח"הכינוייםשבהם
.אחר42אדם

:אריסטוידיעלהמוצגתמתקןצדקשלהתפיסהאתמאפייניםקוויםכמה

ביסוס,שנית;מוצאכנקודתהצדדיםכיןמוחלטשוויוןשלקיומוהנחת,ראשית
המעוול.ונזקעוולמעשהשלהצירוףעלכנועלהשוויוןאתלהשיבהחובה
גםכמועוולשסבלכזהלהיותחייבוהקרכן,נזקגםכמועוולמעשהלבצעחייב

והשבתמהמעוול"רווח"השלילתמשמעו,שהופרהשוויוןתיקון,שלישית;נזק
והתעלמותהפגיעהשלהייחודיכאופיהתכוננות,רביעית;לניזוק"הפסד"ה

עלהשוויוןאתלהשיבחובהשלקיומהבשאלתהכרעהלשם,הצדדיםמתכונות
לביןשנעשההעוולביןקורלטיביותשלמרכזירכיבשלקיומו,ולבסוף;כנו
לביןמהמעוולהרווחשלילתובין,שנסבלזהלביןשנגרםהנזקבין,שנסבלזה

בנימלומדיםאצלעוררהאלהמאפייניםבקוויםהתבוננות.לניזוקההפסדהשבת
,הצדדיםביןמוחלטשוויוןשלקיומולהנחתמתייחסתהאחת.שאלותכמהזמננו

.שוויםהצדדיםמובןבאיזה-ועניינה
השוויון,צדדיםביןעסקאותשעניינו,מתקןצדקלעומת,אחתהשקפהפיעל
,זוהשקפהפיעל,לפיכך.מחלקצדקשלהיחסיהשוויוןהואמכוץהואשאליו

.43עושרשלנתונהחלוקהעללשמורהיאמתקןצדקשלהפונקציה
המתקןהצדקעקרוןמכווןשאליוהשוויון,יותרמקובלת,אחרתהשקפהפיעל
המוחלטהשוויון,זוהשקפהפיעל.קאנטשלהמוסריתמהתאוריהתוכנואתמקבל
הערכיהשוויוןהוא,מתקןצדקעלבדברואריסטומתכווןשאליוהצדדיםשל

,החופשיהרצוןשלהפנימיההיבטעלהמבוסס,הצדדיםשלהמוחלטהמוסרי
.44קאנטמתכווןשאליו

,כיום,מסכימים,אריסטוידיעלשהוצגהמתקןצדקשללתפיסהקרובבקשר

.118-121(ה"תשמ,ליבם'ג'י:מיווניתתרגום)ניקומאכוסמהדורת-אתיקה-אריסטו42
Wein~ib,:ראו,עליהולביקורתזוהשקפהלהצגת43 The

.
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706-705,625.
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הואמתקןצדקושלהנזיקיןדינישלמרכזימאפייןכימתקןצדקשלתאורטיקנים
כמאפייןהקורלטיביותתכונתעלתהאריסטושלמדבריוכבר.הקורלטיביותתכונת

בתאוריות,משתמעאומפורשבאופן,מופיעזהרעיון.מתקןצדקשלמרכזי
,קורלטיביותשללקיומהטועניםזמננובנימלומדים.מתקןצדקשלעכשוויות

אחריותתמידהיאהנתבעעלהמוטלתהאחריות:מישוריםבכמהביטוילידיהבאה

כרוכההתובעשללנזקיואחראיהנתבעאתהמשפטביתמציאת;התובעכלפי
;המזיקשלהעוולתיתפעולתוידיעללניזוקנזקגרימתשלהקורלטיביבמבנה

לנתבעפיצויפסיקתידיעלמתוקן,הנתבעושסבל,התובעשגרםהנזק,ולבסוף
.45זהבסכוםהמזיקשלוחיובו,נזקוכשיעור
פטורהראשונההגישהפיעל,כאמור.ידינועלהמוצגלטיעוןעתהנחזור
מודעאינוזהאם,לאוטונומיההחולהשלזכותוהפרתאףעל,מאחריותהמזיק
בקנהעולהאינהזותוצאה.ממוניות-הלאתוצאותיהאתלחושמסוגלואינולכך
הופר,לאוטונומיההחולהשלזכותוהפרתעם.המתקןהצדקעקרוןעםאחד

סובלואינולכךמודעאינוהחולהאםגם,הצדדיםביןמוסרי-הערכיהשוויון
הצדקעקרוןעוסקשבוהצדדיםשלהמוחלטהשוויון,כאמור.ברגשותיופגיעה
שלהפנימיההיבטעלהמבוסס,פרטיםשלמוסרי-הערכיהשוויוןהואהמתקן
,לעצמוכללייםחוקיםלחוקקהפרטשליכולתו.קאנטעוסקשבוהחופשיהרצון
הערךאתלפרטשמעניקההיא,הרצוןשלהאוטונומיהעקרוןפיעללפעולדהיינו

מתרחשתהיאאםגם,לאוטונומיההחולהשלזכותוהפרת.המוחלט46המוסרי
ביןהשוויוןאתומפרההמוחלטהמוסריערכובעצםפוגעת,חייושלצרבמתחם
משהופר.כךעקבבתחושותיואוברגשותיופגיעהחשלאזהאםגם,הצדדים

כי,שבוהקורלטיביותמאפייןעל,המתקןהצדקעקרוןמחייב,הצדדיםביןהשוויון
ויישא,לאוטונומיהבזכותוהפגיעהבדמות,החולהשללנזקואחראייימצאהמזיק
אימוצהכיהמסקנהמכאןמתבקשתממילא.נזקוכשיעורפיצוילולשלםבחובה

,פיצויללאניזוקיםולהותירמאחריותמזיקיםלפטורהצפויההראשונההגישהשל
.המתקןהצדקעקרוןעםאחדבקנהעולהאינה,מוחשיותתוצאותבהיערר

שניטעם

שלוהפיצויהערכת,דעקהעליבענייןהמשפטביתשלדינומפסקשעולהכפי

,ממוניות-הלאתרצאותיהפיעללאוטונומיהבזכותוהפגיעהבגיןהניזוקזכאי
הצליחשבהםמקרים:מקריםבשניבמיוחדנמוךפיצוילפסיקתלהובילצפויה

.Aril.(1995)27-26,15;:ראו45 ] Rev37"Practice of

Corrective

. Justice60ץ"'[ .] . Coleman
Corrective0ת, .[ . Weinrib "Correlativity, Personality, and the Emerging Consensus

116,110,107(2001).2.1"1Theoretical2"JusUce.
,תרגוםשפי'מ,עורךשסיין'ש,שנייהמהדורה)המידותשללמטפיסיקהיסודהנחתקאנט'ע46

.107-111(י"תש
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סיבתיות"הוכחהלאשבהםומקרים47גוףנזקלחולהנגרםולאהרפואיהטיפול
,קלההניזוקשלברגשותיושהפגיעהלהניחיהיהניתןהמקריםבשני.48"החלטה

לאשהחולהמשוםובין,גוףנזקכלסבללאוהחולההצליחשהטיפולמשוםבין
.זכותוהופרהאלמלאגםשונההחלטהמבצעהיה

פיצוילפסיקתלהובילצפויהסובייקטיבית-האישיתשהגישהמכאןעולה
לקבללזכאותםחשיבותקיימתשבהםמקריםכאותםבדיוק,לחוליםנמוךבסכום
אוגוףנזקלהוכיחיכולתםחוסרנוכח,לאוטונומיהבזכותםהפגיעהבגיןפיצוי

כיבכללפקסודהפגיעה(א):שליליותהשלכותכמהלכך."החלטהסיבתיות"
שלבתמריציהםפגיעה(ב);לאוטונומיהבזכותםהפגיעהעללפיצויזכאיםחולים
שלחסרהרתעתשתיצור,לאוטונומיהזכותםהפרתבשלתביעותלהגישחולים
משיעור,השארבין,מושפעיםתביעותלהגשתניזוקיםשלתמריציהם.רופאים

אפואצפויהאמוריםבמקריםנמוךבשיעורפיצוי.בתביעתםיזכואםהצפויהפיצוי
האמצעיםאחדמהוויםהנזיקיןשדינימאחר.תביעות49להגישבתמריציהםלפגוע

;חסרלהרתעתלגרוםהדברצפוי,המזיקההפעילותשלהחיצוניתהעלותלהפנמת

דהפטורתעניק,רופאיםנגדתביעותלהגישניזוקיםשלבתמריציהםפגיעה(ג)
והדבר,לאוטונומיהבזכותםהפגיעהעלחוליםלפצותמהחובהלרופאיםפקטו
שלחיובו,שראינוכפי,מחייביםאלה.מתקןצדקשיקוליעםאחדבקנהעולהאינו

.העוולתיתפעולתועקבלניזוקשנגרםהנזקבגיןבפיצויהמזיק

שלישיטעם

על,ווגישהפיעל,סובייקטיבית-האישיתהגישהשלבמאפייניהמהדיוןשעולהכפי
ולכמתההנזיקיתהפגיעהעקבהניזוקשאיבדהאושרמידתאתלהעריךהמשפטבית
הדברמשמעותלאוטונומיההחולהשלבזכותופגיעהשלבמקרה.כספיערךלכדי
הפגיעהשלסובייקטיביות-ממוניות-הלאתוצאותיהאתלהעריךהמשפטביתשעל
.אלהלתוצאותכספיערךוליחן,החולהברגשותהפגיעהבדמות,לאוטונומיהבזכות
למדודניתןשבאמצעותואובייקטיבימידהקנהשלהיעדרובשלקשהזומשימה

.כספי50ערךלכדיולכמתו,שאיבדהאושרמידתאתדהיינו,המטופלשלנזקואת

.621'בע,1הערהלעיל,דעקהעליענייןלמשל47
.620'בע,שם48
אףיגישוהרפואיהטיפולעקבממשינזקשסבלושחוליםמהאפשרותלהתעלםאיןאמנם49

מנקודתיוצאיםאנואך,"החלטהסיבתיות"שלקיומהלהוכיחבניסיוןתביעהאלהבמקרים
עורךיהיה"החלטהסיבתיות"שלקיומהלהוכיחממשיקושיקייםשבהםשבמקריםהנחה
ההנחה.גבוהבפיצוילזכותהנמוכיםסיכוייועלבהתאםלווייעץלכךמודעהניזוקשלדינו
תביעהבהגשתהכרוכיםובזמןבטרחה,בעלויותובהתחשב,זהמידעקבלתשעםהיא

.התביעהמהגשתהניזוקיימנע,ובניהולה
'בע,23הערהלעיל,פרייליךענייןראו,סובייקטיבית-האישיתבגישההטמוןזהלקושי50

828-829;IGng Pain and.1,28(ק.1553;1.אComatose Tort Victims . supra note

(2004).SMU ] Rev57"Suffering, Noneconomic Damages, and the Goals of Ton Law

,האחריםההרכבחבריהצטרפודינולפסקאשר,אורהשופטכילצייןראוי.179-178,163
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מקורן.גבוהותמנהליותעלויות(א):שליליותהשלכותכמהלהיותצפויותלכך
המטופלסבלאותןממוניות-הלאהתוצאותבדברעדויותלשמועבצורךאלהשל
,אלהעדויותלאורהנזקאתלהעריךבצורך,לאוטונומיהבזכותוהפגיעהעקב

בקנהעולהאינהזושגישהמכאןעולהממילא.כספיערךלכדילכמתוובצורך
שאינההרתעה(ב);51המצרפיתהחברתיתהרווחהאתלמקסםהשאיפהעםאחד

יוצריםאחריותכללי,שראינוכפי,ראשית:בשנייםלהיותצפויזושלמקורה.יעילה
בפעילותהעוסקלגורםהתאונהעלויותשלהפנמהמבוצעתכאשריעיליםתמריצים
בגדרבמיוחדביטוילידיהבא,הפיצויבהערכתהמשפטביתשלקושי.המזיקה
משקףשאינופיצוילפסיקת,הדבריםמטבע,להובילצפוי,ממונייםשאינםנזקים
לראותהמזיקצפויכךעקב.המזיקההפעילותשלהאמיתיתהמוחצנתעלותהאת

.פעילותושלהמוחצנתהחברתיתמהעלותנמוכהאוגבוההפרטיתעלותעיניולנגד
,חסרהרתעתאויתרהרתעתדהיינו.יעילהשאינההרתעהלהיותצפויההתוצאה
.52המזיקההפעילותשלהאמיתיתמעלותההסטייהלכיווןבהתאם
בכוחמזיקיםאצלודאותלחוסרלגרוםצפויהפיצויבהערכתקושי,שנית
בפסקיעיון,ואכן.המשפטביתידיעללהיפסקהעתידיםהפיצוילסכומיבאשר
הפיצויסכומיאמנםכימגלהדעקהעליבענייןהדיןפסקלאחרשניתנוהדין

שהואתוך,העדיפהזאתאףעלאך,סובייקטיבית-האישיתבגישההטמוןזהלקושימודעהיה
'בע,1הערהלעיל,דעקהעליענינן)המשפטביתדעתלשיקולהפיצויגובהקביעתאתמותיר

בהערכתגםזהבקושינתקלהמשפטשביתהעובדהכילהסיקניתןדינובפסקמעיון.(583
אףעלזוגישהלאמץהשופטאתשהניעההיא,אחריםממוניים-לאנזקראשיבגדרהפיצוי
השופטאתהניעהנזקהערכתבתהליךהטמוןהקושי,זאתעם.(שם,שם)בההטמוניםהקשיים
.(שם,שם)זהנזקראשבגדרהפיצויבהערכתעצמולרסןהמשפטביתשעללקבועהנכבד

סךלהפחתתהדרכיםאחתמהווהמנהליותעלויותהפחתת,כלכליותתאוריותפיעל51
0Calabresi,:ראו.המצרפיתהחברתיתהרווחהלמקסוםוכך,התאונהעלויות The costs.ם

Legal,1970)287-286;[שס0"4 and Economic Perspective (New Havenג:Accidents

,Ulenש0ת41,אק.289 supra.
.01ח"51,ובק.192:ראו,וסבלכאבעבורפיצויפסיקתנגדדומהברוחלטענה52 King, supra

כללדהיינו,המאומץהאחריותכללבמהותתלויהזולתופעהשישההשפעהכילצייןראוי
זותופעהצפויה,חמורהאחריותשלכללבמסגרת.רשלנותשלכללאוחמורהאחריותשל

.הסטייהלכיווןבהתאם,שינקוטהזהירותלאמצעינוגעשהדברככל,להגיבלמזיקלגרום
גרמהשלההחברתיתמהעלותגבוההפרטיתעלותעיניולנגדרואהבכוחהמזיקאם,כך

.ולהפך,(יתרהרתעת)מוגבריםזהירותאמצעילנקוטתמריץבעלהמזיקיהיה,פעילותו
שינקטוהזהירותאמצעי,כעיקרון.רשלנותשלכללתחת,זאתלעומת,שונההדבריםמצב

רואיםשהםלעלויותבאשרצנועותמסטיותמושפעיםאינם,רשלנותשלכללתחתהצדדים
המשפטיהזהירותבסטנדרטעמידה,רשלנותשלכללשתחתהואלכךהטעם.עיניהםלנגד

בהתאמת,צנועותסטיותשלבמקריםאפואיסתפקוהצדדים.מאחריותהצדדיםאתפוטרת
כאשר,זאתעם.סטייהשללקיומהקשרללא,המשפטיהזהירותלסטנדרטהזהירותאמצעי
הצדדיםיגיבו,במיוחדגדולההמזיקההפעילותשלהמוחצנתהחברתיתמהעלותהסטייה
A.K!6Calabresi.0.:ראו.הסטייהלכיווןבהתאם,בהפחתתםאוהזהירותאמצעיבהגברת

.Leg(1985)617,585;[ח4001 Stut141"TortsתוLiability1שTestsאסע"Klevorick
,41lflen,אקק.285-284 supra note.
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מקריםביןהפיצויבסכומישוניישאך,5'ח"ש000,35-לת"ש000,15ביןנעים

.שונות54שנסיבותיהםמקריםביןהפיצויבסכומידמיון,ולהפך,דומותשנסיבותיהם
שבוהפיצויבשיעורבהתחשבהרצויההפעולהדרךאתשוקלבכוחשהמזיקמאחר
להביאהאפשרייםהפיצוילסכומיבאשרודאותחוסרצפוי,לשאתעלולהוא

שבוהפיצוישיעוראתהמזיקלהערכתבהתאםתשתנהזו.יעילהשאינהלהרתעה
.המזיקההפעילותשלהאמיתיתמעלותההסטייהלכיווןובהתאם,לשאתעלולהוא

ביתשלקושי,כאמור.מתקןצדקשיקוליעםאחדבקנהעולותשאינןתוצאות(ג)
בקירובהמשקףבאופןלניזוקפיצוילפסיקתלהובילצפויהפיצויבהערכתהמשפט

נזקומכפינמוךאוגבוהאפואיהיה,המקריםבמרבית,הפיצוי.נזקואתבלבד
בסכוםהניזוקפיצוי,המתקןהצדקבעקרוןמהדיוןשעולהכפי.הניזוקשלהאמיתי
שיקוליםעםאחדבקנהעולהאינוהמזיקידיעללושנגרםהנזקמכפינמוךאוגבוה
הנזקבשיעורבפיצויהמזיקשלחיובואת,שראינוכפי,המחייבים,מתקןצדקשל

.לניזוקשנגרם

רביעיטעם

גישהשלבגדרה,סובייקטיבית-האישיתהגישהשלבמאפייניהמהדיוןשעולהכפי
לניזוקשנגרםהפרטיהנזקשלהמידהקנהפיעלהפיצויאתהמשפטביתמעריךזו

זהמאפיין.ובתחושותיוברגשותיוהפגיעהבדמות,לאוטונומיהזכותוהפרתעקב
.יעילהשאינהלהרתעהלגרוםהואאףעשוי

המשקף,המזיקעלכלכלינטלהטלתמחייבתיעילההרתעההשגת,כאמור
הפרטיהנזקשהפנמתמאחר.המזיקהפעילותושלהמוחצנתהחברתיתהעלותאת

,המזיקההפעילותשלהמוחצנתהחברתיתהעלותלהפנמתזההאינהלניזוקשנגרם
הפרטיהנזקשלהמידהבקנהשימושהעושה,סובייקטיבית-האישיתהגישהעלולה
.יעילה55שאינהלהרתעהלגרום,לניזוקשנגרם
העלותוביןהניזוקשסבלהפרטיהנזקביןפערשללקיומוהגורמיםאחד

,זאתעם.יותרגבוהבסכוםפיצוילניזוקנפסקשבהםדיןפסקישנייוצאיםהדיןפסקימכלל53
כך,שסבלוממוני-הלאהנזקכללעבורפיצויהיהאלהבמקריםלניזוקיםשנפסקהפיצוי
בזכותפגיעהשלהנזקראשעבורשנפסקהנזקשיעוראתמדויקבאופןלאמודניתןשלא

כדשלוםדינים,(פורסםטרם)ורג'ג'נכסימה01/8139(צ"ראשל)א"תראו.לאוטונומיה
.הדיןלפסקח"לבפסקה,24הערהלעיל,שושןבןעניין;הדיןלפסק3.5בפסקה,307

,שוורץענייןראובהםשנקבעוהפיצויסכומיוביןהדיןפסקישלנסיבותיהםביןלהשוואה54
לעיל,קוטןוענייןבויוםעניין,שמיעעניין,שימולבןעניין,חרבאויעניין,שיינברוםעניין
לשוניביטויתמידנותןאינושנפסקהפיצוי,אלהדיןבפסקימעיוןשעולהכפי.24הערה
הוכיחאםוהשאלה,ההפרהחומרת,התובעמבחינתההחלטהחשיבות:כגון,המקריםבין

.לאואםסיכתיקשרשלקיומוהתובע
המוחצנתהחברתיתוהעלותהמופנםהפרטיהנזקכיןפערשלקיומושבוכאופןמפורטלדיון55

:ראו,ניזוקיםשלחסרולהרתעת,מזיקיםשליתרלהרתעתמביא,המזיקההפעילותשל

,41Gilad,אקק.599-596 sapra note.
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החצנותבעלתהמזיקההפעילותהיותהוא,המזיקפעילותשלהמוחצנתהחברתית
.56ידהעלהנגרמותהשליליותלאלהבנוסף,חיוביות

השפעותיהשלתוצרהנההמזיקההפעילותידיעלהנגרמתהחברתיתהעלות
הפרטינזקוהפנמת.החיוביותהמוחצנותהשפעותיהבקיזוזהשליליותהמוחצנות

גורמת,המזיקההפעילותשלהחיוביותבהחצנותלהתחשבמבלי,הניזוקשל
הפעילותשלהמוחצנתהחברתיתהעלותעלבשיעורההעולהעלותלהפנמת
.יתר57הרתעתלהיותצפויההתוצאה.המזיקה
שלהמוחצנתהחברתיתלעלותהמופנםהפרטיהנזקביןפערשלשקיומואף

עלהשפעתו,58הקיימתהנזיקיתההפנמהמערכתשלמאפייןהנוהמזיקההפעילות
בהתאםמשתנהוהיא,מקרהבכלזההאינההנזיקיןדיניבאמצעותהמושגתהיעילות
החברתיתהעלותוביןהמופנםהפרטיהנזקביןהפערשיעור:גורמיםלשלושה
הפנמתאתמגביליםנזקייםכלליםשלוהשיעור;המזיקההפעילותשלהמוחצנת

,הפערשלקיומועקבהנגרמת,מזיקיםשליתרהרתעתקיזוזולבסוף;האמורהפער
משתניםאלהגורמים.59שוניםגורמיםעקבהנגרמת,מזיקיםשלחסרהרתעתידיעל
לשם,הלקיבאופןלפחות,לשינויוניתנים,למשנהואחדואחריותפעילותתחוםבין

אפואמחייבתנזיקייםאחריותכללישלקביעתם.יותררבהכלכליתיעילותהשגת
.לצמצומו60האפשריותובדרכיםזהפערשלבקיומווהתחשבותזהירות

ביטוימתןמאפשרתאינהשזוהואסובייקטיבית-האישיתבגישההטמוןהקושי
זכותוהפרת,זהובמקרה,המזיקההפעילותשלהחיוביותהחיצוניותלהשפעות

להפרתשבהםמקריםשייתכנומהאפשרותלהתעלםאין.לאוטונומיההחולהשל
,זה.בכךהכרוכותהעלויותאתהמפחיתות,הטבותלאוטונומיההחולהשלזכותו
עלויותלחסוךכדילאוטונומיההזכותבהפרתישכאשרהמצבלהיותעשוי,למשל

כאשראו,61לחולהמידעבמסירתהכרוךהזמןבדמות,הרפואיתלמערכתישירות
השליליותבהשלכותשמקורןעלויותלמנועכדילאוטונומיההזכותבהפרתיש

משתיאחתאתלובשותשלישייםצדדיםעלהמזיקההפעילותשלחיוביותחיצוניותהשפעות56
שסבללנזקיםישירשאינובאופןהקשוריםשלישייםצדדיםשלרווחים:הבאותהצורות
בסוגיהמקיףלדיון.המזיקהמהפעילותשלישייםצדדיםשמפיקיםישירותוהטבות,הניזוק

,אקק.593-595:ראו,זו

~

bid

57592.Ibid. at

p

.
.460-461'בע,41הערהלעיל,גלעד58
להתרחשיכולה,המזיקההפעילותשלהמוחצנתהחברתיתמהעלותקטןפרטינזקשלהפנמה59

ניזוקיםשלזכאותםשלילתידיעלהנזיקיתהאחריותמתחםהגבלת:גורמיםמכמהיוצאפועל
נזקיםלמשל)מסוימיםפרטייםנזקיםשלבחסרהערכה,מסוימיםנזקיםעבורפיצוילקבל
,41Gilad,:ראו.'וכוניזוקיםידיעלמשפטיותתביעותהגשת-אי,(ממוניים-לא supra note

.אק.607
.Ibid,אעק.608-607:ראו60
.להבנהוקשהמורכבמידעהיהשהוסתרהמידעכאשרהמצבלהיותעשוי,למשל,זה61
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התוצאה.62אוניםחוסרותחושתבלבול,חרדהכגון,חוליםעלמידעלמסירתשיש
,הניזוקשלהפרטינזקומכפינמוכהחברתיתעלותאלהבמקריםלהיותעלולה
ממילאעולהמכאן.בזכותוהפגיעהשלממוניות-הלאבתרצאותיהביטוילידיהבא

להרתעתזהמסוגבמקריםלגרוםצפויהסובייקטיבית-האישיתשהגישההמסקנה
.יתר

הפרטינזקוביןפערשלקיומודהיינו.אפשריההפוךהדבריםמצבשגםמובן
הראשוןשלששיעורוכך,המזיקפעילותגורמתשלההחברתיתלעלותהניזוקשל
שבהםבמקריםהמצב,למשל,להיותעשויזה.האחרונהשלמשיעורהנמוך
החולהשלבזכותוהפגיעהשלממוניות-הלאתוצאותיהאתמעריךהמשפטבית

לעלויותגרמהלאוטונומיההחולהשלזכותוהפרתואילו,כנמוכותלאוטונומיה
דוקטרינתשלדרישותיהלקיוםשישהטבותבאבדןשמקורן,גבוהותחברתיות
המוגשותהתביעותבמספרהפחתה,רופא-חולהביחסישיפורכגון,מדעתההסכמה

הגישהעלולהכאן.63'וכולמצבםלהסתגלחוליםשלביכולתםשיפור,רופאיםנגד
לגרום,אלהחברתיותלהטבותביטוימתןמאפשרתשאינה,סובייקטיבית-האישית
.חסרלהרתעת

חמישיטעם
זכותונגזרתשממנו,האוטונומיהעקרוןעםאחדבקנהעולהאינהזוגישה
משקפתלניזוקפיצויפסיקת,כאמור.אוטונומיותהחלטותלבצעהחולהשל
ניתןהפיצוישלפיהגישה.שנפגעלאינטרסהחברהשמעניקההחשיבותאת
המוגןהאינטרסכימסרבחובהטומנת,החולהובתחושותברגשותהפגיעהעל

.לאוטונומיהמזכותולהבדיל,הניזוקשלנפשושלמותהואזהמסוגבמקרים
גישהשלאימוצהמחייבתהמוגןכאינטרסלאוטונומיההחולהשלבזכותוהכרה

שלדינובפסקעיוןאמנם.וובזכותהפגיעהעצםבגיןפיצויפסיקתשתאפשר
אימוצהאך,המקוריתעמדתוהייתהזוכימלמדדעקהעליבענייןהמשפטבית
לגישהוחזרהזומעמדהנסיגה,למעשה,מהווהסובייקטיבית-האישיתהגישהשל

ממשינזקעלניתןהפיצוישלפיה,לסטותהמשפטביתביקששממנההשמרנית
.הניזוקשסבל

שהגישההעובדהבחשבוןמובאתכאשרתוקףמשנהמקבלתזוטענה

מודעיםשאינםמניזוקיםלפיצויהזכותאתלשלולצפויהסובייקטיבית-האישית
הצליחשבומקוםנמוךפיצוילפסיקתולהוביל,לאוטונומיהזכותםלהפרת
הקושרתגישה."החלטהסיבתיות"מלהוכיחכשלשהניזוקאוהרפואיהטיפול

למודעותולאוטונומיהבזכותוהפגיעהבגיןהניזוקזכאישלוהפיצוישיעוראת

שללפרוגנוזהבאשרקשהתחזיתכללשהוסתרהמידעכאשרהמצבלהיותעשוי,למשל,זה62
.החולה

החולהשלממוני-הלאשנזקוכך,הצליחהרפואיכשהטיפולהמצבלהיותעשוי,למשל,זה63
.הטיפולמתוצאותבמנותקחברתיותהטבותשלשורההיולחולההמידעלמסירתאך,זניח
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עולהאינה,"החלטהסיבתיות"להוכחתאוהרפואיהטיפוללתוצאות,לפגיעה

הפגיעהשלוחומרתהקיומהעצם.לאוטונומיההחולהשלזכותועםאחדבקנה

שלולא,והיקפהההפרהסוג,המזיקהתנהגותשלנגזרתהנהלאוטונומיהבזכות

סיבתיות"שלקיומהאוהרפואיהטיפולתוצאות,החולהשלהקוגניטיבימצבו
משמעותיסיכוןבדברמידעלחולהנמסרלאשבהםבמקרים,למשל,כך."החלטה
שהחולהביןזההלאוטונומיהבזכותהפגיעהחומרת,בניתוחהטמוןלשיתוק

,בשיתוקהסתייםשהניתוחבין,שלאובין,הרפואיהטיפוללאחרהכרהחסרנותר

האפשריההבדל.שלאווביןשונהלהחלטהמגיעהיהשהחולהובין,שלאו64בין
אף.ההפרהדברהיוודעלאחרהניזוקשלתחושותיוהואאלהמקריםביןהיחיד
רגשיותתוצאותשסבלולניזוקיםיותרגבוהפיצויפסיקתלהצדיקעשויזהשהבדל
אוהפיצוישלילתאתלהצדיקכדיבואין,לאוטונומיהזכותםהפרתעקבחמורות
המסקנה.אלהמעיןתוצאותסבלושלאלניזוקיםבמיוחדנמוךבסכוםפיצויפסיקת

ידיעלשאומצהסובייקטיבית-האישיתשהגישההיאזהמדיון,לדעתנו,המתבקשת
,הראויההגישהאינההפיצויהערכתאופןלענייןדעקהעליבענייןהמשפטבית
.לדחותהויש

פגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתלאופןבאשרהראויההגישה.ד
האחרותהאפשריותהגישותשלביקורתיתבחינה-לאוטונומיהבזכות

,לדחותהישוכיראויהאינהסובייקטיבית-האישיתהגישהכילמסקנהמשהגענו
נפתח.האחרותהאפשריותהגישותאתביקורתיתבחינהלבחוןעתהנעבור

הגישהביןהרבהדמיון.הפונקציונליתהגישההיא,החמישיתבגישהדווקא
לדחותשיששכשםלמסקנהמובילהפונקציונליתלגישהסובייקטיבית-האישית

ומאותם,הפונקציונליתהגישהאתלדחותישכך,סובייקטיבית-האישיתהגישהאת
.טעמים
הפיצויאתלשלולזוגישהצפויהסובייקטיבית-האישיתלגישהבדומה.א

או,הכרהחסרימניזוקים,הרפואיהטיפוללאחרמותםאתשמצאומניזוקים
חוסרבשלזאת,אחראוזהמטעםאותםלסובבמודעיםשאינםמניזוקים
.חלופיות65הנאותלהםלספקהאפשרות

צפויה,לניזוקשאבדהאושרעלהפיצוימבוססזוגישהפישעלמאחר.ב
הטיפולהצליחשבהםבמקריםנמוךבסכוםפיצוילפסיקתלהובילזוגישהגם

."החלטהסיבתיות"מלהוכיחהתובעכשלשבהםבמקריםאוהרפואי
בקושיהפונקציונליתהגישהלוקהסובייקטיבית-האישיתלגישהכדומה.ג

שאיבדהאושראתלהעריךהמשפטביתעלבמסגרתהגם.הפיצויאתלהעריך

,6Cohen,אק.621:ראו,זולמענה64 sapra note1Twerski.
.23Benedek,אק.628:ראו65 supra note.
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מוטלתלאהמשפטביתעלעתהאמנם.66ראינושכברכפיקשהמשימה,הניזוק
משימהבפניועומדתעתהאך,כספיערךלכדישאבדהאושרכימותשלהמלאכה

לרכושהניזוקיוכלשבאמצעותוהכסףסכוםמהוהערכהוהיא,פחותלאקשה
מנהליותלעלויותלהביאאפואצפויהזוגישה.שאבדלאלהחלופיותהנאות
.סוביקטיבית67-האישיתלגישהבדומה,גבוהות

מידתעלמבוססתהפונקציונליתהגישהפיעלהפיצוישהערכתמאחר.ד
מאירך,לרכוששיוכלהחלופיותוההנאות,גיסאמחד,הניזוקשאיבדהאושר

וביןהניזוקשלהפרטינזקוביןהפערסגירתאתזוגישהגםמאפשרתלא,גיסא
.המזיקההפעילותשלהמוחצנתהחברתיתהעלות
עולהלא,סובייקטיבית-האישיתהגישהקרי,הראשונהלגישהבדומה.ה

האושרעלדגשבשימה,האוטונומיהעקרוןעםאחדבקנההפונקציונליתהגישה
.לאוטונומיהזכותועלולא,לרכוששיוכלהחלופיזהועלהניזוקשאיבד

-השלישיתוהגישההשנייההגישה-אחרותאפשריותגישותשתי,כאמור
ערכהפיעללאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתהן

מאידך,בההפגיעהוחומרת,גיסאמחד,זוזכותשלהסובייקטיביאוהאובייקטיבי
.גיסא

הסובייקטיביערכהפיעלהפיצוימוערךשלפיה,השלישיתהגישהשליתרונותיה
.ברורים,גיסאמאידך,בההפגיעהוחומרת,גיסאמחד,לאוטונומיההזכותשל

,החולהברגשותהפגיעהמידתפיעלהפיצוימוערךלאשבמסגרתהמאחר,ראשית
מסוגליםאינםאחרתאוזושמסיבהמניזוקיםלפיצויהזכותאתלשלולכדיבהאין

החסרונותעל,לאוטונומיהבזכותהפגיעהשלממוניות-הלאתוצאותיהאתלחוש
עלמוערךאינוהפיצויזוגישהשבגדרמאחר,שנית.עמדנושעליהם,לכךשיש

ערכהפיעלאלא,לאוטונומיהבזכותהפגיעהשלממוניות-הלאתוצאותיהפי
להינתןצפוי,גיסאמאידך,בההפיירומומרת,גיסאמחד,הזכותשלהסובייקטיבי

התובעואם,מוצלחותהיוהטיפולתוצאותאםלשאלהבמסגרתהיותרנמוךמשקל
למנועצפויזוגישהשלשאימוצהמכאן."החלטהסיבתיות"להוכיחבנטלעמד

מסכיםשהיהלהניחשישאוהצליחשהטיפולמהטעםרקלניזוקנמוךפיצויפסיקת
מידתפיעלהפיצוימוערךזוגישהפישעלמאחר,שלישית.המוצעלטיפול
ברגשותהפגיעהמידתפיעלולא,הסובייקטיביכערכהלאוטונומיהבזכותהפגיעה
החולהשלזכותוהואפיצויניתןשבגינוהמוגןהאינטרסכילהבטיחבהיש,החולה

.האוטונומיהעקרוןעםאחדבקנהזוגישהעולהככזאת.לאוטונומיה
הקושיוהוא,השלישיתבגישההטמוןמרכזימקושילהתעלםניתןלא,זאתעם

הפגיעהבגיןהפיצויהערכתכיחולקאין.לווכאישהניזוקהפיצויאתלהעריך
זכותשלהסובייקטיביבערכההתלויבאופןלאוטונומיההחולהשלבזכותו

,23ogus,אקק.17-16:ראו,הפונקציונליתהגישהנגדזולטענה66 supra note.
,Benedekש0ת23,ש!ק.628:ראוד6 swpra.
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הזכותשלערכהאתלקבועהניכרהקושינוכחוזאת,בעייתיתהנההניזוקעבור

עבורלאוטונומיההזכותשלערכהקביעת.המסויםהניזוקעבורלאוטונומיה
חייואורחבדברלוהקרוביםושלהניזוקשלעדויותהצגתדורשתשניזוקהפרט
ונותןמוקירשזההשיעורעלללמדעשויותאשרעדויות,הרפואיהטיפולטרם

.בסוגיהוגישותיודעותיוובדברבחייוהאוטונומיהלעקרוןביטוי
אלא,גבוהותמנהליותבעלויותכרוכהלהיותשצפויהרקלאאלהעדויותהצגת

הסובייקטיביערכהבדברמסקנותמהןלגזורבקושילהיתקלצפויהמשפטשבית
חשששלקיומושנוכהאלא,זאתרקלא.הניזוקעבורלאוטונומיההזכותשל

האינטרסידיעלתושפענהלוהקרוביםושלהניזוקשלשעדויותיהםמבוטלבלתי
אתעליהןלבססקושיקיים,הפיצויובסכוםהתביעהבהצלחתלזהשישהאישי
.לניזוקשנגרםהנזקהערכת

.הראשונההגישהשלמחסרונותיהבשלושלוקהזושגישהמכאןעולהממילא
הפיצויבהערכתהקושי,שנית.גבוהותמנהליותבעלויותכרוכההיא,ראשית
עלותהאתמשקףשאינופיצוילפסוקהמשפטביתאתלהובילצפוילעילכמתואר
יובילאשרדבר,מזיקיםמצדודאותולחוסרהמזיקההפעילותשלהאמיתית
צפויהפיצויבהערכתהקושי,שלישית.חסרהרתעתאויתרהרתעתשללתוצאה
תוצאה,התובעשלנזקואתבלבדבקירובהמשקףבאופןפיצוילפסיקתלהוביל
.מתקןצדקשיקוליעםאחדבקנהעולהשאינה

נוסףחסרוןמתווסף,הפיצויבהערכתבקושישמקורםאלהחסרונותלשלושת
עלהפיצוימוערךזוגישהשלשבגדרהמאחר.הפיצויהערכתבאופןשמקורו

חומרתפיועלהניזוקהפרטעבורלאוטונומיההזכותשלהסובייקטיביערכהפי
הפרטיהנזקביןהפעראתלהקטיןהמשפטלביתמאפשרתאינההיא,בההפגיעה
מתקבלתומשכך,המזיקההפעילותשלהחברתיתהעלותוביןלניזוקשנגרם
מכאןעולהממילא.לעילשתוארכפי,חסרהרתעתאויתרהרתעתשלתוצאה

שאינהלהרתעהלהובילהשלישיתהגישהגםצפויההראשונהלגישהשבדומה
.זהמטעםיעילה

.השלישיתהגישהאתגםלדחותהראוימןכיאפואנראה
אתלהעריךיששלפיה,השנייההגישההיאאחרתאפשריתגישה,כאמור

האובייקטיביערכהפיעללאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצוי
.גיסאמאידך,בההפגיעהוחומרת,גיסאמחד,זוזכותשל

מודעיםשאינםמניזוקיםפיצוישלילתזוגישהמונעתהשלישיתלגישהבדומה
משקללהינתןצפוילאזוגישהשלבגדרה,לכךבנוסף.ולתוצאותיהלפגיעה
סיבתיות"להוכיחהניזוקשליכולתולחוסראוהטיפולהצלחתלעובדתמכריע

עלהפיצויהערכתאתזוגישהמבססתלקודמתהבדומה,מכךיתרה."החלטה
ישוכך,החולהברגשותהפגיעהמידתעלולאלאוטונומיהבזכותהפגיעהמידת
.לאוטונומיההחולהשלזכותויהיההמוגןשהאינטרסלהבטיחבה
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הגישהלוקהלא,אובייקטיביםמבחניםעלמבוססתשבהיותהאלא,זאתרקלא

אתלהעריךבצורךשמקורוהפיצויאתלהעריךבקושי,לקודמותיהבניגוד,השנייה
שלהסובייקטיביערכהאתלקבועבצורךאו,הניזוקשלבאושרוהפגיעהמידת

מאחר,לכךבנוסף.לכךשישההשלכותעל,הניזוקהפרטעבורלאוטונומיההזכות
ערכהאתהמשקףבאופןלאוטונומיההזכותשלערכהנקבעזוגישהפישעל

ובהטבותיהכעלויותיהלהתחשבהמשפטלבתיזוגישהמאפשרת,החברהבעיני
הניזוקשלהפרטינזקוביןהפעראתלהקטיןוכך,מדעתההסכמהדוקטרינתשל
.המזיקפעילותגרמהשלההחברתיתהעלותובין

הטענה.השנייההגישהנגדאפשריותטענותמכמהלהתעלםניתןלא,זאתעם
בדיניהמקובלתלגישהבניגודעומדתשזוהיאזוגישהנגדהראשונההאפשרית

כושראבדן,למשל,הפגיעהתוצאותעלהפיצויניתןבמסגרתםאשר,הנזיקין
.רגלכריתת,למשל,הפגיעהעצםעלולא,וסבלוכאברפואיותהוצאות,השתכרות

בזכותהפגיעהעצםעלפיצויפסיקת,לטעוןניתןכך,מאפשרתהשנייההגישה
ובתחושותברגשותהפגיעהבדמות,תוצאותיהעלמאשרלהבדיל,לאוטונומיה

והמעשיתהתאורטיתלהבחנהביטויזוגישהנותנתלאזהבאופן.החולה
הניזוקשסבללנזקיםהמזיקאחראישעבורה,לתובעשנגרמההפגיעהביןהקיימת

על,תביעהעילתשלקיומהלבססמנתעל.הפיצוימוערךלפיהםבעקבותיה
הנזקיםבסיסעלנפסקים,זאתלעומת,פיצויים.פגיעהשלקיומהלהוכיחהתובע

מבססת,לטעוןניתןכך,השנייההגישה.הפגיעהעקבסבלשהניזוקהתוצאתיים
.68תוצאותיהעלמאשרלהבדילעצמההפגיעהעלהפיצויאת

הגישהדחייתאתלהצדיקכדי,לדעתנו,בואין,זהבטיעוןממשישאםגם
,שנפגעהאינטרסאתאובייקטיביבאופןהמעריכהשגישההואלכךהטעם.השנייה

ביןזהותשנוצרתכךזהבאינטרסהפגיעהלחומרתבהתאםפיצוילניזוקופוסקת

למצואניתזזולגישה.הישראלילמשפטזרהאינה,הפיצוילנשואהאחריותנשוא
הגישהאומצהזהנזקראשבגדר.חייםתוחלתקיצורשלהנזקבראשתקדים

בהםשפגיעה,אובייקטיביערךבעליהנםהחייםשלפיה,קניינית-האובייקטיבית
בשאלהתלוישאינובאופן,שאבדוהחייםלאורךבהתאםבפיצויהתובעאתמזכה
עקבאחרותממוניות-לאבתוצאותחשאו,חייותוחלתלקיצורמודעהתובעאם
לפיצויהניזוקשלבזכותומכיריםהנזיקיןשדיניהטענהאתמפריכהזוהלכה.69כך

עצםעבורלפיצויהניזוקשלבזכותולאאך,המוגןבאינטרסהפגיעהתוצאותעבור

במותובניזוקהפגיעהביטוילידיבאהשבהםבמקריםהרי.המוגןבאינטרסהפגיעה
שבגינההמוגןבאינטרסהפגיעהביןמוחלטתזהותקיימת,העוולהמעשהעקב

-הפיצוינפסקשבגינולנזק,הניזוקשלחייונטילת-המזיקעלאחריותמוטלת

,11,23ogllsק.11:ראו,זולטענה68 supra note.-
,23הערהלעיל,פרייליךעניין;455,460,464(2)כר"פ,פריר'נשנער66/15א"עראו69

.1060,1068(ג"תשס,חמישיתמהדורה)גוףנזקבשלפיצוייםקציר'ד;832'בע
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לתמוךבוישומשכך,השנייהלגישה,למעשה,זההזהדבריםמצב.החייםאבדן
.באימוצה
פסיקתלאפשרבהשיששמאחרהיאהשנייההגישהנגדנוספתאפשריתטענה

אושראבדןשלתחושהכלחווהלאזהכיברורשבהםבמקריםגםלניזוקפיצוי
כללעשותיוכללאזהכיברורשבהםבמקריםוגם,לאוטונומיהבזכותוהפגיעהעקב

באושרופגיעהבהיעדר.תרופתיולאעונשיגווןבעלתהנה,לושייפסקבפיצוישימוש
?70הניזוקיפוצהמהעל,חלופיתהנאהלולספקאפשרותובהיעדר,אדםשל

,זולגישההמתנגדיםוטועניםממשיכיםכך,אלהבנסיבותלניזוקפיצויפסיקת
שטענהאף.הנזיקיןבדינימקומןשאיןעונשיותמטרותבעלתאלאאפואאינה
הגישהרחייתאת,לדעתנו,להצדיקכדיבהאין,בתחילהמושכתנראיתזו

שלילת.מוטעית,נזקנגרםלאאושראבדןשלתחושהבהיעדרכיההנחה.השנייה
שיינתןהרפואילטיפולבאשרומודעתחופשיתהחלטהלבצעמהחולהההזדמנות

,המזיקשלהעוולתיתלפעילותודגשנותנתזוגישהאמנם.שסבלהנזקהיאהיאלו
ולאהמזיקשלהעוולתיתבפעילותוהתמקדות.חסרונהולאיתרונהנעוץבכךאך
לניזוקפיצוילפסיקתכילרעיוןביטוימתןהמאפשרתהיאהניזוקשלבנזקורק

.71הרתעתיתמטרהגםאםכי,תרופתיתמטרהרקלאבכללהנזיקיןולדיניבפרט
קושיקייםבמסגרתהשאףהיאהשנייההגישהנגדשלישיתאפשריתטענה

החולהשלזכותו"הנקרא"נכס"שההואלכךהטעם.הפיצויאתלהעריך

ניתןשלפיהאחרתמידהאמתכלוכהיעדרכןעל.שוקערךנעדר"לאוטונומיה
שייפסקהפיצויצפוי,בו72הפגיעהשיעורואתזהנכסשלערכואתלקבוע
זובטענהשישאף.לכךשישהשליליותההשלפותעל,שרירותילהיותלניזוק
הואלכךהטעם.זוגישהשלדחייתהאת,לדעתנו,להצדיקכדיבהאין,ממש

הגישהקרי,הראשונההגישהבמסגרתגםקייםהפיצויבהערכתדומהשקושי
שלהסובייקטיבינזקולהערכתמידהקנהשלהיעדרו.הסובייקטיבית-האישית
,זהנזקשללכימותומידהקנהשלוהיעדרו,שסבלהאושראבדןבדמות,הניזוק
הפיצויבקביעתשרירותיותשלרבהמידהקיימת,מידהקנהבהיעדר.כאןגםבולט
תוקףמשנהמקבלזהטיעוןכילהוסיףהראוימן.73הראשונההגישהבמסגרתגם

לניזוקפיצוילפסוקניתןשלפיה,דעקהעליבענייןהמשפטביתשלהנחייתונוכח
פסיקתהמשפטלביתהמאפשרתזוהנחייה.נזקולהוכחתראיותהביאלאאםגם

אף,שרירותייםפיצויסכומילפסיקתלהביאצפויה,לניזוקגלובליבסכוםפיצוי

Stolker;829,830-831'בע,23הערהלעיל,פרייליךענייןראו,זולטענה70 "The.1.7.7נ.]
Pecuniary--"ש0א,~ forl]:ompensati(ionfש

Pl

rerequisit8;

Plaintiff

:I Cons(iciouslsfiess

i

as;5Unconsci:ious

,Loss"39ונ,["קמען""(1(1990)88,82

,39Crowe,אע.1292:ראו,האובייקטיביתהגישהבזכותדומהברוחלטיעון71 supra note.
.830'בע,23הערהלעיל,פרייליךענייןראו,דומהברוחלטענה72
,הניזוקשסבלממוני-לאנזקעבורהפיצויבהערכתאינהרנטיבאופןהטמונהלשרירותיות73

Cane(1993),שKing;139(.ed5,:ראו Atiyah 's Accidents, (Jompensation and the Law1י
81,51supraקק.180-179 note.

289ז"תשסןא"יהמשפט



אייל-קרקונילי

בענייןהריןפסקלאחרשניתנוהדיןבפסקיעיון,ואכן.הראשונההגישהבמסגרת

כימגלה,לאוטונומיהבזכותוהפגיעהעבורפיצוילניזוקנפסקבהם,דעקהעלי
שלבאושרוהפגיעהלשיעורבהתאםהפיצויאתלהעריךנוטיםאינםהמשפטבתי

באופןהפיצויסכוםבקביעתמסתפקיםאלא,לאוטונומיהזכותוהפרתעקבהניזוק

.למדישרירותי
האםהשאלהעולה,זאתעם.הרצויהכגישהאפואנראיתהשנייההגישה

.תעריפית-האובייקטיביתהגישהקרי,הרביעיתהגישהאתפניהעללהעדיףאין
,לאוטונומיההזכותשלהפרהכלבגיןקבועפיצויסכוםנקבעזוגישהלפי,כאמור

בחומרת,זוזכותשלהאובייקטיביאוהסובייקטיביבערכהתלוישאינובאופן
.בההפגיעהשלממוניות-הלאבתוצאותיהאו,בזכותהפגיעה

נדרשלאבגדרה.בפשטותהטמוןוהוא,ברורהרביעיתהגישהשליתרונה
בזכותהפגיעהחומרתאת,לאוטונומיההזכותשלערכהאתלקבועהמשפטבית

הערכתתהליך.זופגיעהשלממוניות-הלאתוצאותיהאתלהעריךאו,לאוטונומיה
מכאן.בחוקנקבעששיעורובסכוםפיצויבפסיקת,זוגישהבגדר,מתמצההנזק

מנהליותבעלויותחסכון,ראשית:חשוביםיתרונותשניהרביעיתלגישהכיעולה
,שנית.והפיצוי74הנזקובהערכתבהוכחתהכרוכיםובהוצאותבזמןחסכוןעקב
חסכוןכאןגםלהיותצפויההתוצאה.הצפוייםהפיצוילסכומיבאשרוודאותיצירת

.התביעות75מספרבהפחתתוכך,יותררבותבפשרותשמקורו,מנהליותבעלויות
הטעם.השנייההגישהפניעלזוגישהלהעדיףאיןכינראהאלהיתרונותאףעל
לאוטונומיההחולהשלזכותושלהפרהכלהרביעיתהגישהפישעלהואלכך
,שוניםומזיקיםניזוקיםביןהבחנהללא,בחוקהקבועבסכוםבפיצויאותותזכה
כמהבשל,רצויאינוזהדבריםמצב.לאוטונומיהבזכותהפגיעהחומרתפיעל

מכפינמוכותאוגבוהותעלויותמזיקיםעללהטילצפויהדבר,ראשית:טעמים
הדוקבקשר,שנית.חסרהרתעתאויתרהרתעתשלבתוצאה,בפועלשגרמו
ואחרים,נזקםמכפיגבוהבפיצוימהניזוקיםחלקלזכותעשויהזושגישהלעובדה

להגשתחוליםשלתמריציהםאתלעוותזוגישהצפויה,נזקםמכפינמוךבפיצוי
,יתרהרתעתאוחסרהרתעתדהיינו,לכךשישההשלכותעל,נזיקיותתביעות
שיקוליעםאחדבקנהעולהאינהזוגישה,שלישית.מנהליותבעלויותועליה
הנזקאתהמשקףבפיצוי,המזיקשלחיובו,שראינוכפי,המחייבים,מתקןצדק
בדיניהמקובלהכללעםאחדבקנהעולהאינהזוגישה,רביעית.לניזוקשגרם
האינדיבידואלינזקופיעלמוערךהניזוקזכאישלוהפיצוישיעורשלפיו,הנזיקין

לנסיבותיוביטוימתןהמאפשרות,שהוצגוהאחרותהגישותלעומת.76ניזוקכלשל

,8,23ogus(עע.13-12:ראו74 supra note.
81,51supraקק.197-196:ראו75 note,1188,74(ק.141;אCane, supra note.
שלאימוצהביסודעמדזהשיקול,ואכן.762,775(3)לוד"פ,ברדה'ננעים80/357א"ע76

,Benedek;583'בע,1הערהלעיל,דעקהעליענייןראו.הסובייקטיביתהגישה supra note

.23,אק.630
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לאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתאופן

מאפשרתאינההרביעיתהגישה,אחראוזהבהיקף,מקרהכלשלהאינדיבידואליות
שיקוליעםאחדבקנהעולהאינהזושגישהמכאןעולה.אלהלנסיבותביטוימתן

פניעלהרביעיתהגישהאתלהעדיףשאיןהיאהמתבקשתהמסקנה.קוהרנטיות
.השנייההגישה

סיכום.ה

פגיעהכיבקבעו,הישראליבמשפטחדשהדרךהתווהדעקהעליבצנייןהדיןפסק
נשימהבאותה,זאתעם.פיצוי-ברנזקמהווהלאוטונומיההחולהשלבזכותו
להערכתסובייקטיבית-אישיתגישהמשאימץ,עקבותיועלהמשפטביתשבממש

נזקופיעלהפיצוימוערךבמסגרתהאשרזוגישה.זהנזקראשבגדרהפיצוי
,רבהבמידה,מהווה,ובתחושותיוברגשותיוהפגיעהבדמות,הניזוקשלהממשי
,הדיןפסקשניתןטרםהישראליבמשפטששררההשמרניתלגישהחורהמשום
זכותוהפרתעקבממשינזקסבלכייוכיחאםרקלפיצויזכאיהחולהשלפיה

עם,האוטונומיהעקרוןעםאחדבקנהזוגישהעולהלאככזאת.לאוטונומיה

ישכןועל,קוהרנטיותשיקוליועםמתקןצדקשיקוליעם,כלכליתיעילותשיקולי
.לדחותה
,השנייההגישהאתלהעדיףישדעקהעליבענייןשאומצההגישהפניעל

הזכותשלהאובייקטיביערכהפיעלהפיצוימוערךשלפיה,לעילשהוצגה
לרעיוןביטוינותנתזוגישה.מאידך,בההפגיעהוחומרת,מחד,לאוטונומיה
וככזאת,לאוטונומיההחולהשלזכותוהואזהמסוגבמקריםהמוגןשהאינטרס

עם,כלכליתיעילותשיקוליעם,האוטונומיהעקרוןעםאחדבקנהעולההיא

.קוהרנטיותשיקוליועםמתקןצדקשיקולי
הפיצויבצדשלפיההאפשרותאתשולליםלאשאנולהדגישהראוימן,לסיום

עבורפיצוילניזוקייפסק,האובייקטיביכערכהלאוטונומיהבזכותהפגיעהעבור
לפיצויהניזוקשלשזכותוהראוישמןאלא.כךעקבשסבלסובייקטיבי-ממשינזק

עקבממשינפשינזקלהוכיחבידויעלהשבהםלמקריםתוגבל,זהממיןנזקיםעבור
,הראשונהבגישההטמוניםהחסרונותימוזערוזובדרך.לאוטונומיהזכותוהפרת

הנזקעללניזוקיםראויפיצויויובטח,מחד,סובייקטיבית-האישיתהגישהקרי
בזכאותו,ובראשונהבראש,להכירהמשפטעל,ואתעם.מאידך,שסבלוהממשי

.האובייקטיביכערכהלאוטונומיהבדכותוהפגיעהעבורפיצוילקבלהניזוקשל
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